Spoštovani!
Vključeni ste v izobraževalni program, ki ga ZIK Črnomelj izvaja okviru projekta Pridobivanje kompetenc od 2016
do 2019 Pokolpje. Prosimo vas, da nam sporočite vaše zadovoljstvo z izvedbo izobraževanja. Vaše mnenje in
predlogi nam bodo koristili pri uvajanju izboljšav. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko
učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja
pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med
usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Spol:
Moški
Ženski

Starost (Izberite izbrani odgovor.)

Manj kot 25 let
Od 25 do 29 let
Od 30 do 44 let
Od 45 do 54 let
Več kot 54 let

Kje ste izvedeli za izobraževalni program?
Možnih je več odgovorov

Že predvpisom v izobraževalni program sem bil/a udeleženec/ka te izobraževalneorganizacije
Sprogramom me je seznanil sodelavec/znanec
Seznanil/asem se na spletni strani izobraževalne organizacije
Prebral/a sem razpis za vpis v izobraževalni program
Informacijo sem dobil/a v publikaciji, zloženkah izobraževalne organizacije
O programu me je seznanil delodajalec
Informacijo o programu sem dobil/a v medijih
Drugo:

Ocenite vaše zadovoljstvo s programom z oceno od ena do pet. (Ena je najnižja ocena, pet je najvišja ocena.)

1
2
3
4
5
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Kako ocenjujete delo predavatelja Simona Kozine? (V vsaki vrstici izberite izbrani odgovor.)

sploh ne
1

Delno
2

Srednje
3

skoraj v
celoti 4

v celoti
5

Dobro razlaga snov.
Ure so zanimive in podkrepljene s praktičnimi
primeri.
Spodbuja naše sodelovanje.
Je prijazena in nas razume.
Gradivo je pregledno in razumljivo.
Svetuje glede dodatnega gradiva.
Upošteva naše izkušnje.
Drugo:

Prosimo, če zapišete svoje mnenje pri oceni nižje od 3.

Q6 - Kako ste zadovoljni z urnikom izvedbe programa? (V vsaki vrstici izberite izbrani odgovor.)

sploh ne
1

Delno
2

Srednje
3

skoraj v
celoti 4

v celoti
5

Z obsegom ur programa
Z uro izvedbe posameznega srečanja (npr.
dopoldan, popoldan)
S številom ur na posameznem srečanju
Z informiranostjo o urniku
Drugo:

Q7 - Prosimo, če zapišete svoje mnenje pri oceni nižje od 3.

15.01.2018

Stran 2 / 4

Kako ste zadovoljni z vsebino programa in s pridobljenim znanjem? (V vsaki vrstici izberite izbrani odgovor.)

sploh ne
1

Delno
2

Srednje
3

skoraj v
celoti 4

v celoti
5

Vsebina programa je uporabna.
Vsebina programa je aktualna.
Znanje je uporabno za moje delo.
Znanje je uporabno za moje osebno življenje.
Drugo:

Prosimo, če zapišete svoje mnenje pri oceni nižje od 3.

Kako ste zadovoljni z učnimi prostori izvedbe programa? (V vsaki vrstici izberite izbrani odgovor.)

sploh ne
1

delno
2

Srednje
3

skoraj v
celoti 4

v celoti
5

Učni prostori so primerne velikosti glede na
število udeležencev.
Učni prostori so ustrezno osvetljeni in ogrevani.
Učni prostori so dostopni in ustrezno označeni.
Učni prostori so ustrezno vzdrževani in čisti.
Učni prostori so tehnično ustrezno opremljeni.
Drugo:

Prosimo, če zapišete svoje mnenje pri oceni nižje od 3.

Kaj vam je bilo na usposabljanju všeč?
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Kaj vam ni bilo všeč in kaj predlagate, da bi v prihodnje naredili drugače?

Q14 - Nam želite sporočiti še kaj? (vaše pripombe, predlogi)
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